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Betreft: bezwaar ontwerp-bestemmingsplan Parapluplan woningen in centrum 
dorpskernen 

 
Geachte College, Gemeenteraad, 
 
De stukken van het ontwerp-bestemmingsplan Parapluplan woningen in centrum 
dorpskernen zijn ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Tubbergen. De ter 
inzagetermijn loopt volgens de gemeentelijke publicatie voor de periode van 29 mei t/m 
10 juli 2019. Hierbij dienen wij bezwaar in tegen het ontwerp-bestemmingsplan 
Parapluplan woningen in centrum dorpskernen. 
 
Argumentatie 
Er is geen enkele motivatie aangegeven door gemeente Tubbergen waarom juist nu 
inbreiding en herstructurering voor alle bestemmingen Centrum, Detailhandel en Horeca 
in de kernen ongedaan worden gemaakt. Uitbreiding van woningbouw is hier dan ook op 

geen enkele wijze meer mogelijk en geheel tegen het beleid in van zuinig omgaan met 
grond. Hiervoor kan maar een reden zijn, dat voor genoemde panden geen woningbouw 
meer mogelijk is. Met het huidige beleid wil de gemeente Tubbergen met alle kracht 
woningen laten realiseren buiten het woongebied aan de Maatweg en buiten het 
woongebied van het voormalige tuincentrum woningen.   Dit kan alleen aangetoond 
worden wanneer laatstgenoemde woningen niet in het woongebied van Tubbergen 
gerealiseerd kunnen worden. Echter, er bestaan meerdere  gemeentegronden waarop 
gemeente Tubbergen woningbouw kan realiseren. Opdat gemeente Tubbergen op het 
woonwagenkamp een wandel gebied heeft aangelegd met begroeiing is betaalbare 
woningbouw voor met name jongeren/starters niet meer mogelijk op deze plek. Dit is 
een gemiste kans voor de burgers van gemeente Tubbergen.                                                                                                                                                             
Dit alles om het mogelijk te maken in het buitengebied en op de Esch te kunnen bouwen. 
Hierdoor worden pandeigenaren binnen de bestemmingen Centrum, Detailhandel en 
Horeca en jongeren/starters zeer zwaar gestraft. Ten onrechte . Zij moeten in ieder geval 

kunnen vertrouwen op de woonvisie van 2016. Door deze handels wijze  worden wij als 
aanwonenden van de woningbouw aan de Maatweg mede onevenredig benadeeld.  
Immers, overeenkomstig het provinciaal beleid omgevingsvisie 2017 is momenteel  
buitengebied, waar beslist niet gebouwd  mag worden. Tevens zegt de gemeente dat er 
op de Esch gebouwd mag worden, maar volgens de jurisprudentie bij provinciaal beleid is 
in niet-stedelijk gebied maximaal 9 woningen mogelijk i.p.v. 51 woningen. Wij bestrijden 
dan ook het voornemen van gemeente Tubbergen om geen woningbouw meer  toe te 
staan in genoemde bedrijfspanden  binnen de bestemmingen Centrum, Detailhandel en 
Horeca.  Als direct belanghebbende ondervinden wij nadeel  van het  Parapluplan 
woningen in centrum dorpskernen. 
 
 

mailto:wolf.beheer@hetnet.nl


G. Wolf e/o. A. Wolf-Mensink 

 

Maatweg 12 
7651 NR Tubbergen 

Tel.  06 3082 0897 

E-mail:  wolf.beheer@hetnet.nl 
 
Achtergrond 
In het ontwerp bestemmingsplan waar de panden rood gearceerd zijn betekent dat voor 
de rood gearceerde panden er een aanpassing volgt op het maximaliseren van het aantal 
woningen. De gemeente voert als motivatie aan dat dit ontwerp overeenkomt met de 
Woonvisie 2016+. De woonvisie 2016+ zet in op een attractieve kern waarbij de 
aantrekkingskracht van de kern wordt versterkt. Uit de woonvisie 2016+ blijkt onzes 

inziens op geen enkele wijze dat het maximaliseren van het aantal woningen in de 
dorpskern een maatregel moet zijn om een attractieve kern te behouden. Ook wordt in 
het ontwerp-bestemmingsplan “Parapluplan woningen in centrum dorpskernen” geen 
motivatie gegeven waarom een groei van het aantal woningen in de kern niet wenselijk is 
(zie pagina 10/10). 
 
Wij citeren hierbij enkele alinea’s uit de woonvisie 2016+: 

 
‘In deze woonvisie stellen wij het vergroten van de woonaantrekkelijkheid centraal. 
Woningen die aansluiten op de woonwensen van nu én van de toekomst. Zo kunnen 
meer mensen in hun kern blijven wonen, als zij een stap vooruit willen zetten en als zij 
oud worden. De sociale vitaliteit van de lokale gemeenschappen wordt zo versterkt. 
 

1. Attractieve kernen: kwaliteitsslag. De aantrekkingskracht van de kernen wordt 
versterkt. Hoe doen we dat?  
• Vergroten van de kwaliteit van de centrumgebieden Tubbergen, Albergen en 
Geesteren.  
• Verduurzamen van de woningvoorraad: zeer zuinig in energiegebruik en 
geschikt voor gebruik door alle leeftijden.  
• Transformatie en herstructurering.  

2. Vitale kernen: beschikbaarheid Ingezet wordt op het zoveel als mogelijk bieden 
van een woning in de eigen kern. We zorgen dat er in iedere kern in principe 
voldoende ruimte is voor iedere doelgroep. Zo kunnen mensen in hun eigen kern 
blijven wonen en worden sociale structuren behouden. Hoe doen we dat?  
• In alle kernen voegen we woningen toe. Dit lukt doordat we zeer gericht 
inspelen op de concrete vraag van bewoners.  
• We bieden oplossingen voor groepen die zelf niet in staat zijn om een woning te 
bemachtigen: nieuwbouw en betere doorstroming in de sociale huursector; meer 
vrije sector huurwoningen in het geliberaliseerde prijssegment voor 
middeninkomens’. 

 
‘Leegstand  
Er is in Tubbergen geen woningleegstand van betekenis. Momenteel staan er ongeveer 
250 woningen leeg en dat is 3,4% van de woningvoorraad (landelijk 5,5%). Wel heeft 

Tubbergen, zoals zoveel andere gemeenten in Nederland, te maken met 
leegstand van winkels en dat baart de gemeente zorgen. Momenteel staat 5,4% 
van de winkels leeg (landelijk: 6%). De komende tien jaren neemt de vraag 
naar winkelvloeroppervlak af met meer dan 1% per jaar. Het risico is dan 
aanwezig dat er een verbrokkeld winkelgebied gaat ontstaan en daarmee komt 
de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verder onder druk te staan. In de 
praktijk betekent dit veelal dat die leegstand zich vooral zal concentreren in de 
aanloopstraten naar het kernwinkelgebied’. 
 
‘Kwaliteit: wat gaan we doen?  
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Behouden van een hoogwaardig kernwinkelgebied. Het is aantrekkelijk wonen in 
Tubbergen en ook het behouden van een attractief kernwinkelgebied speelt daarbij een 
belangrijke rol. De gemeente onderneemt de volgende activiteiten:  
• De centrumgebieden van Tubbergen, Albergen en Geesteren vragen aandacht. De 
gemeente volgt daarbij het proces gebiedsontwikkeling 3.0. Het gaat om het aanjagen, 
stimuleren en uitvoeren van kansrijke initiatieven vanuit het gebied, die het gebied 

steeds een stukje verder brengen maar wel nadrukkelijk onderdeel zijn van een grotere 
strategie. Met kleine stappen wordt een ontwikkeling in gang gezet die een toegevoegde 
waarde levert voor het gebied (ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit, sociale 
leefbaarheid). De initiatieven moeten van onderop komen, waarbij een centrale rol is 
weggelegd voor winkeliers, bewoners en andere belanghebbenden  
• Er is sprake van een veranderend winkelgedrag. Indien nodig, zal ernaar gestreefd 
worden om een deel van het winkelareaal in de aanloopstraten te verplaatsen naar het 
kernwinkelgebied. De vrijkomende panden komen dan beschikbaar voor bijvoorbeeld 
de functie wonen.  
• De gemeente staat functieveranderingen buiten het kernwinkelgebied toe om leegstand 
te voorkomen. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor wonen in/nabij het centrum, door 
het 
toevoegen van levensloopgeschikte woningen, die geschikt zijn voor alle doelgroepen en 

in het bijzonder geschikt zijn voor senioren.  
• De gemeente faciliteert vastgoedeigenaren, die te maken krijgen met panden 
die leeg komen te staan’. 
 
 ‘De gemeente heeft in de afgelopen jaren een zeer terughoudend aankoopbeleid voor 
grond gevoerd. Voor de meeste kernen is de beschikbare plancapaciteit ontoereikend (zie 
bijlage 2 kern Tubbergen) om te voorzien in de woningbehoefte. Aanvullende 

plancapaciteit is nodig. De gemeente kan meewerken aan het realiseren van nieuwe 
plancapaciteit als voldaan wordt aan het volgende afwegingskader:  
• De nieuwe plancapaciteit geeft invulling aan de gemeentelijke beleidsdoelen zoals 
beschreven in deze woonvisie (onder meer versterking wonen in centrumgebieden, 
etc.). Met name wordt ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen en 
goedkope woningen voor starters. Afhankelijk van de locatie kunnen ook woningen voor 
andere doelgroepen worden gebouwd.  

• De gemeente heeft de beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016 
vastgesteld. Daarin wordt prioriteit toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op 
de benutting van kleinschalige locaties voor herstructurering of transformatie. 
Kleinschalige plannen (minder dan tien woningen volgens de huidige jurisprudentie) 
worden volgens de huidige criteria van de Raad van State niet aangemerkt als een 
stedelijke ontwikkeling’. 
 
‘De te nemen maatregelen zijn onder andere (hoofdstuk 6 Woonvisie 2016+): 

- Toevoegen levensloopbestendige woningen in centrumgebieden op open plekken 
of na functieverandering winkels-wonen, 

- Faciliteren bij het vinden van een nieuwe bestemming voor leegstaande panden’. 
 
Onze zorg gaat uit naar de toekomstige ontwikkelingen. Uit alle cijfers blijkt dat het 
winkelvloer- oppervlak af gaat nemen. Hierdoor kan leegstand en verpaupering ontstaan 

wat bij lange na niet het gewenste resultaat heeft van een attractieve kern. Om deze 
leegstand tegen te gaan en aan attractieve kern te behouden kan het een optie zijn om 
te gaan investeren in de panden voor onder andere bewoning. Dit is ook geheel volgens 
de Woonvisie 2016+. In het ontwerp Parapluplan, wat de gemeente heeft ingediend, 
vervalt de optie om meerdere woningen te creëren in de bepaalde gearceerde panden 
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waarbij er een zeer summiere motivatie aangegeven wordt. Het ontwerp-
bestemmingsplan “Parapluplan woningen in centrum dorpskernen” is tegenstrijdig aan 
het beoogde effect van de gehele Woonvisie 2016+. De Woonvisie 2016+ staat juist 
attractieve, vitale en betaalbare kernen voor. 
 
Wij vernemen graag van u en gaan ervan uit dat ons standpunt zorgvuldig wordt 

behandeld.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 

 
 
 
 
G. Wolf 
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